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Låga förväntningar inför 
viktiga studieresultat 
• Rapporten som bolaget släppte för andra kvartalet var 
genomgående bättre än vi räknat med. En positiv 
utveckling för Nalox i Europa och starka marginaler 
var det mest positiva. 

 

• Resultat från pågående fas II-studie med MOB-015 
förväntas i september. Vi ser stora potentiella värden i 
projektet vid bra resultat. Trots lovande interims-
resultaten i slutet av förra året framstår dock mark-
nadens förväntningar mer eller mindre obefintliga på 
projektet.  

 

• Vi har efter rapporten justerat våra prognoser något, 
och räknar fortsatt med att bolaget vänder 
verksamheten till svarta siffror i år. Motiverat värde 
uppgår till 60 (62) kronor per aktie. 

8,0 poäng 6,0 poäng 6,0 poäng 1,5 poäng 4,0 poäng 

Fakta 
Aktiekurs (SEK) 32,0
Antal aktier (milj) 14,0
Börsvärde (MSEK) 447
Nettoskuld (MSEK) -47
Free float (%) 53 %
Dagl oms. (’000) 40

 
Analytiker: 
Klas Palin 
klas.palin@redeye.se 
 
Björn Olander 
bjorn.olander@redeye.se 

 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Omsättning, MSEK 114 157 200 250 299
Tillväxt 97% 38% 27% 25% 20%

EBITDA 13 -8 14 45 64
EBITDA-marginal 12% Neg 7% 18% 22%

EBIT 13 -14 9 37 56
EBIT-marginal 11% Neg 4% 15% 19%

Resultat före skatt 15 -16 9 37 56
Nettoresultat 36 -11 9 29 44
Nettomarginal 31% Neg 4% 12% 15%
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Sammanfattning 

Moberg Pharma (MOB.ST) 

Redeye Rating (0 – 10 poäng) 

 

 

2012  2013  2014E  2015E  2016E  

P/E 9,7 Neg 52,5 15,2 10,2 
EV/S 2,9 2,4 2,0 1,3 0,9 
EV/EBITDA 25,1 Neg 28,0 7,0 4,3 
 

 

 

2012  2013  2014E  2015E  2016E  

Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 
VPA 3,85 -0,96 0,61 2,11 3,14 
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Redeye Rating: Bakgrund och definition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv 
värdering. 

Company Qualities 

Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller 
verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. 

Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning 
(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5 
– Finansiell styrka (Financial Strength). 

Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån 
hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda 
antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. 
Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. 

Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa 
storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. 

Ledning 

Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med 
aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig 
kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2 
– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet. 

Ägarskap 

Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. 
Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som 
har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. 
De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt 
ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet. 

Tillväxtutsikter 

Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil 
vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en 
god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 
– Strategier och affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 – 
Konkurrenskraft. 

Lönsamhet 

Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för 
att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit 
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt 
kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal 
(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). 

Finansiell styrka 

Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. 
Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att 
finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka 
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 – 
Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 – 
Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser. 
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Ännu ett bra kvartal 

Rapporten för andra kvartalet var genomgående bättre än vi hade räknat 

med, se tabell nedan. 

 

Förväntat mot utfall         

(mSEK) Q2'13 Q2'14P Utfall Diff 

Nettoomsättning 44,9 56,0 57,7 3% 

  Kerasal Nail/Nalox 32,6 34,3 35,9 5% 

  Kerasal 7,3 7,7 7,6 -1% 

  JointFlex 5,0 8,5 7,1 -16% 

  Nya produkter från Bayerförvärv 0,0 5,5 7,1 30% 

Bruttoresultat 37,0 41,4 44,8 8% 

Bruttomarginal 82,4% 73,9% 77,6% 4% 

  Försäljningskost. -27,3 -26,6 -27,7 -4% 

  Administrativa kost. -8,9 -7,4 -7,5 -2% 

  Forskning och utveckling -8,2 -5,2 -4,9 6% 

EBITDA -5,1 4,0 6,9 72% 

EBIT -6,6 2,2 4,8 120% 

Försäljningstillväxt (YoY) 83% 25% 29%  

EBITDA-marginal Neg 7% 12%  

EBIT-marginal Neg 4% 8%  

          

Källa: Redeye Research, Moberg Pharma    

 

Försäljning av Kerasal Nail/Nalox slog våra förväntningar och det handlar 
om bra utveckling i framför allt Europa och Kanada. De nyligen förvärvade 

Bayer-produkterna utvecklades mer positiv än vad vi hade räknat med. 
Ökade försäljningsaktiviteter kring dessa tidigare ”bortglömda” produkter 

hos Bayer, tillsammans med viss en säsongseffekt, bedömer vi spelat in. 

 

Utvecklingen för produkterna under varumärkena Kerasal och JointFlex 
visade tillväxt under det andra kvartalet. Våra förväntningar visade sig dock 

vara något för optimistiska. Lägre marknadsaktiviteter kring Kerasal 

Neurocream under kvartal kan förklara den sekventiella nedgången jämfört 
med första kvartal.  

 

Bruttomarginalen överraskande oss och hamnade på starka 77,6 procent. 

Det var nästan i nivå med utfallet under det första kvartalet, trots att and-
elen egen direktförsäljning minskade med 8 procentenheter till 66 procent. 

På rullande tolvmånadersbasis uppgår bruttomarginalen till imponerande 

76,5 procent, exkluderat engångsposter. Från och med nästa år flyttas 
tillverkningen av de produkter som förvärvats från Bayer till ny leverantör, 

för att ytterligare förbättra bruttomarginalerna. 

Bruttomarginalen var 

överraskande stark 

Försäljningen lyfter i 

Europa 

Bruttomarginalen för 

rullande tolvmånader 

uppgick till 76,5 procent 
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Bruttomarginal exkluderat milstolpsbetalningar 2012-2014 (%) 

 

Källa: Redeye Research, Moberg Pharma 

 

Vi kan konstatera att bruttomarginalen, från den historik vi har tillgång till, 
varit något lägre under det andra halvåret och det är utifrån detta som vi 

utgått ifrån när vi satt förväntningarna för resten av året. 

 

Kostnaderna för administration och försäljning, som andel av försäljningen 
exkluderat engångsposter, var i nivå med utfallet under första kvartalet i år 

och hamnade på 61,1 procent. Utfallet var endast ett snäpp över vår förvänt-
an som uppgick till att andelen skulle hamna på 60,8 procent. 

 

Försäljningskostnader och administrativa kostnader som andel 

av försäljningen, exkl. engångsposter, 2012-14 

 

Källa: Redeye Research, Moberg Pharma 

 

Lönsamhet står i fokus och bolaget talade i rapporten om riktade kostnads-
besparingar som genomförts. 
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Bättre nettoomsättning och kostnader under kontroll innebar att resultatet 
även slog våra förväntningar. Den underliggande lönsamheten för befintliga 

produkter, som bolaget från och med i år börjat redovisa, uppgick för andra 

kvartalet till 10,9 miljoner kronor, vilket innebär en EBITDA-marginal på 
18,9 procent. För första halvåret hamnade samma EBITDA-marginal på 

21,4 procent.  

 

Nedan har vi sammanställt en räkneövning för EV/EBITDA-justerat för 
förväntad tilläggsbetalning av Alterna förvärvet på 2,5 miljoner dollar.  

 

Utveckling underliggande EBITDA   

(SEKm) EBITDA   EV/EBITDA-just 

 
Q2'2014 10,9  37,7 
 
H1'2014 22,6  18,2 
 
Rullande 12-mån 31,6   13,0 

Källa: Redeye Resarch, Moberg Pharma  

 

På rullande tolvmånadersbasis uppgår vår justerade EV/EBITDA-marginal 

till 13,0. Vid jämförelse med bolag med en liknande profil framstår inte 
detta på något sätt utmanande. Vi räknar med att bolaget kommer att fort-

sätta förbättra lönsamheten på rullande tolvmånadersbasis under åter-

stoden av året, så att vår justerade EV/EBITDA-multipel söker sig ned mot 
12,0 vid årsskiftet 2014/15. Vid relativt försiktiga antaganden kring försälj-

ningstillväxten anser vi att befintliga produkter mer än väl på egna ben kan 

motivera dagens värdering på börsen. Dagens värdering anser vi över-
huvudtaget inte inkluderar några förväntningar på bolagets receptför-

skrivna projekt. Därtill framstår förväntningarna på försäljningstillväxten 

för Kerasal Nail/Nalox som ytterst lågt ställda.  

Stark utveckling i Kanada 

På den kanadensiska marknaden samarbetar Moberg Pharma med Paladin 

Labs (del av Endo Pharmaceuticals) kring Kerasal Nail och produkten säljs 
under varumärket Emtrix. Andra kvartalet visade på riktigt stark utveckling 

och bolaget indikerar att genomförda marknadsföringskampanjer slagit 

mycket väl ut. Produkten har snabbt avancerat till en ledande position, med 
en marknadsandel på åtminstone 25 procent. Vi har inte tillgång till exakta 

försäljningssiffror, men en viss indikation ges av att dra bort Moberg 

Pharmas egen direktförsäljning i Nordamerika mot den totala försäljningen 
i Nord- och Sydamerika. Då hamnar vi på en omsättning på 4,8 miljoner 

kronor för perioden, vilket motsvarar en andel av den totala produktförsälj-

ningen för Kerasal Nail/Nalox på 13 procent. En förklaring till framgången 
hittills finnas i det faktum att det är möjligt att i marknadsföringen använda 

tydligare produktpåståenden för Emtrix och dess effekt. Utvecklingen i 

Kanada har likheter med utveckling vi tidigare sett i Norden, vilket bådar 
gott inför framtiden.  

EBITDA-marginalen för 

befintliga produkter 

uppgick till 21,4 procent 

Justerade EV/EBITDA-

marginal på rullande 

tolvmånadersbasis 

uppgår till 13,0  

Kerasal Nail/Nalox har 

snabbt intagit en ledande 

position i Kanada 
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Även på den amerikanska marknaden har Kerasal Nail en ledande position, 
vilken ytterligare förstärktes under andra kvartalet med en marknadsandel 

som överstiger 23 procent. När vi räknar baklänges kring försäljnings-

utvecklingen i USA för Kerasal Nail framstår dock tillväxten obefintlig 
under andra kvartalet. Detta bedömer vi har sin förklaring i att flera 

tidigarelagda orders hamnade under första kvartalet. Om vi ser till utveck-

lingen för första halvåret hamnade dock tillväxten enligt våra beräkningar 
på 23 procent.  

 

I Europa pekar pilarna återigen uppåt och omsättningen steg till 13,8 (12,2) 

miljoner kronor. Uppskattningsvis utgörs detta till 90 procent av försälj-
ning av Nalox och huvuddelen av detta är distributionsförsäljning via Meda.  

 

Försäljning i Europa per kvartal exkl. engångsbet. (SEKm) 

 

Källa: Moberg Pharma 

 

Effekterna av den lageruppbyggnad som skedde i det första kvartalet 2013 
verkar nu äntligen helt ha klingat av. Vår bedömning är att det värsta nu 

har passerats i Europa och att det finns potential för betydande tillväxt 

framöver. En faktor som talar för bättre försäljning i Europa är att Nalox i 
år fått en utökad indikation godkänd, vilket innebär möjlighet att göra 

starkare uttalanden kring produkten i marknadsföringen. Det blir nu möj-

ligt att vara tydligare i marknadsföringen kring Nalox effektivitet. 
Konkurrenter saknar i dagsläget samma möjlighet kring sina produkter.  

Avtal för konkurrent till MOB-015 

Nyligen blev Kerydin (tavaborole, Anacor Pharmaceuticals) godkänt av FDA 
som receptförskrivet läkemedel för behandling av nagelsvamp. Under 

sommaren presenterade Anacor ett avtal med Sandoz (del av Novartis) som 

blir kommersiella partner för Kerydin på den amerikanska marknaden och 
lansering är planerad till slutet av innevarande kvartal. Sandoz lanserar 

produkten via sin dermatologienhet Pharmaderm. Avtalet med Sandoz ger 

Anacor en kontantersättning på 40 miljoner dollar och möjlighet till ytter-
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ligare milstolpsbetalning på 25 miljoner dollar redan i januari 2015. Därtill 
utgår vinstdelning av bruttovinsten på 50/50-basis mellan parterna efter 

det att första 50 miljoner dollarna i bruttovinst tagits hem av Sandoz. I 

avtalet ingår även en option, vilken ger Anacor rätten att köpa tillbaka de 
fullständiga kommersiella rättigheterna 3 år efter lanseringen.  

 

Det är ett riktigt bra avtal, i våra ögon, både i form av partner och värde 

som Anacor presenterar. Avtalet visar på intresse för nya produkter inom 
behandlingsområdet, vilket det varit sparsmakat med under det senaste 

decenniet. Endast en liten del av alla individer med nagelsvamp behandlas i 

dag, och nya säkrare produkter bedömer vi kan leda till att marknaden 
väcks till nytt liv, vilket vi bedömer kan gynna den receptförskrivna försälj-

ningen såväl som den receptfria framöver. Jublia (efinaconazole, Valeant) 

är den andra av de två nya produkterna som nu kommer ut i USA inom 
segmentet och produkten förväntas nå ett par hundra miljoner dollar i 

försäljning. Knappt två månader efter lanseringen taktar produkten en 

försäljning på omkring 60 miljoner dollar enligt våra förskrivningssiffror 
från Wolters Kluwer. 

 

Det som sker bedömer vi kan förstärka intresset från industrin för att teck-

na avtal med Moberg Pharma kring MOB-015 om resultaten från pågående 
fas II-studie är lovande. Dessa resultat väntas redan under september. 

Marknadens förväntningar kring projektet upplever vi i dag i princip är 

obefintliga.  

Finansiella prognoser 

Vi intar en något mer försiktig hållning och har därför justerat ned våra 

estimat något efter rapporten. Lönsamheten förväntas dock fortsatt bli klart 
bättre än fjolåret och Moberg Pharma bedömer vi kommer nå svarta siffror 

för helåret.   

 

(MSEK)   2014P 2015P 2016P 

Omsättning Ny 199,9 249,5 299,0 

  Tidigare 201,9 265,4 331,3 

(%)   -1% -6% -10% 

Bruttovinst Ny 149,9 188,7 221,2 

  Tidigare 151,0 200,7 245,1 

(%)   -1% -6% -10% 

EBITDA Ny  16,3 44,3 64,0 

  Tidigare 21,4 53,0 71,6 

(%)   -23% -16% -11% 

Källa: Redeye Research         

 

I tabellen på nästa sida presenteras våra kvartalsvisa förväntningar. 

 

Bra avtal tecknat för 

Anacors produkt Kerydin 

med Sandoz 
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Prognoser, Moberg Pharma, 
kvartal                 

(SEKm) 2013       2014       
  1Kv13 2Kv13 3Kv13 4Kv13 1Kv14 2Kv14 3Kv14e 4Kv14e 

 
Kerasal Nail, Nalox 24,6 32,6 20,6 15,3 25,8 35,9 30,5 20,7 
Kerasal 4,6 7,3 7,7 6,6 9,1 7,6 8,1 7,3 
JointFlex 9,2 5,0 8,9 9,7 5,8 7,1 9,3 8,7 
Bayer prod. 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 7,1 5,1 4,7 
MOB-015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Milstolpsbet. 0,0 0,0 0,0 4,8 1,8 0,0 0,0 0,0 

Omsättning 38,4 44,9 37,2 36,8 47,7 57,7 53,0 41,4 

KSV -13,0 -8,0 -9,4 -9,6 -9,8 -12,9 -14,8 -12,4 

Bruttovinst 25,4 37,0 27,8 27,3 37,9 44,8 38,2 29,0 

Försälj. -14,2 -27,3 -19,7 -14,5 -21,2 -27,7 -22,4 -16,7 
Adminkostn. -6,1 -8,9 -5,7 -7,1 -6,8 -7,5 -6,5 -7,0 
FoU-kost. -9,0 -8,2 -6,3 -5,6 -4,6 -4,9 -7,2 -9,2 
Övrigt 0,1 0,9 -0,7 0,8 0,4 0,2 0,0 0,0 

EBITDA -2,2 -5,1 -3,1 2,4 7,5 6,9 4,0 -2,1 
EBIT -3,7 -6,6 -4,6 0,8 5,7 4,8 2,1 -3,9 

Finansnetto -0,6 -1,0 0,1 -0,7 -0,4 -0,5 0,2 0,1 

Resultat f skatt -4,3 -7,5 -4,5 0,1 5,2 4,3 2,3 -3,8 

Skatt 1,6 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat -2,8 -4,3 -4,5 0,1 5,2 4,3 2,3 -3,8 

Nettovinst -2,8 -4,3 -4,5 0,1 5,2 4,3 2,3 -3,8 
 
         

VPA -0,25 -0,36 -0,38 0,01 0,44 0,36 0,19 -0,32 
Tillväxt, exkl engångs. 24,0% 83,4% 39,0% 22,0% 24,3% 28,4% 42,7% 12,3% 

Bruttomarginal 66,0% 82,3% 74,7% 74,0% 79,4% 77,6% 72,0% 70,0% 

EBITDA-marginal -5,7% -11,3% -8,3% 6,4% 15,8% 12,0% 7,5% -5,0% 

EBIT-marginal -9,7% -14,7% -12,4% 2,2% 11,9% 8,4% 4,0% -9,5% 
Not: VPA, just är justerat för 
engångsbetalningar         

 

 

Vi har historiskt sett en tydlig säsongseffekt av försäljningen för bolagets 

huvudprodukt Kerasal Nail/Nalox, vilket vi även förväntar oss blir utfallet i 
år. Det är framför allt under sommarmånaderna som efterfrågan skjuter i 

höjden.  

 

I årets estimat har vi inkluderat högre stigande kostnader för forskning och 
utveckling under andra halvåret, vilket hänger ihop med den förestående 

starten av fas II-studien för nyligen förvärvade bupivakain. På helårsbasis 

förväntas dock dessa kostnader bli lägre än under fjolåret, se tabell nästa 
sida där våra helårsestimat presenteras. 
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Prognoser, Moberg Pharma 
        

(SEKm) 2013 2014e 2015e 2016e 
  ÅR ÅR ÅR ÅR 

 
Kerasal Nail, Nalox 93,2 112,9 140,8 177,9 
Kerasal 26,3 32,1 36,9 41,4 
JointFlex 32,7 30,9 33,1 35,4 
Bayer prod. 0,0 22,1 23,2 24,4 
MOB-015 0,0 0,0 0,0 0,0 
Milstolpsbet. 4,8 1,8 15,5 19,8 

Omsättning 156,9 199,9 249,5 299,0 

KSV -39,5 -50,0 -60,9 -77,7 

Bruttovinst 117,4 149,9 188,7 221,2 

Försäljning. -75,7 -88,0 -94,3 -103,4 
Adminkostn. -27,8 -27,8 -30,4 -32,7 
FoU-kost. -29,0 -25,9 -27,4 -29,0 
Övrigt 1,1 0,5 0,0 0,0 

EBITDA -8,0 16,3 44,3 64,0 
EBIT -14,1 8,7 36,5 56,1 

Finansnetto -2,1 -0,7 0,2 0,5 

Resultat f skatt -16,2 8,0 36,7 56,6 

Skatt 4,8 -1,9 -7,3 -12,5 
Årets resultat -11,4 6,1 29,4 44,2 

Nettovinst -11,4 6,1 29,4 44,2 

     

VPA -0,96 0,37 1,17 2,05 
Tillväxt, exkl engångsposter 39,6% 27,4% 17,1% 19,3% 

Bruttomarginal 74,8% 75,0% 75,6% 74,0% 

EBITDA-marginal -5,1% 8,2% 17,8% 21,4% 

EBIT-marginal -9,0% 4,4% 14,6% 18,8% 
Not: VPA, just är justerat för 
engångsbetalningar       

 

Värdering 

Vårt DCF-värde uppgår efter genomförda ändringar till 58 (60) kronor, när 

vi använder ett avkastningskrav på 13,0 procent.  

 

Utöver DCF-värdering gör vi en värdering baserad på multiplar för försälj-
ning och lönsamhet under 2019, då vi räknar med att Moberg Pharmas 

verksamhet nått en mogen fas. Värdet vi får fram uppgår till 62 kronor per 

aktie (64 kronor). Vårt motiverade värde för Moberg Pharma hamnar på 60 
kronor per aktie (62 kronor), vilket är ett medelvärde från de två metod-

erna.  

Förväntningar fortsätter vara låga på bolaget 

Vårt motiverade värde visar på en uppsida för aktien på nästan 100 procent 

från dagens kursnivåer. Värderingen av bolaget framstår som låg även när 

vi jämför med andra relevanta bolag, se nedan. 

 

 

 

DCF-värdet uppgår till 58 

kronor 

Motiverat värde hamnar 

på 60 kronor 
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Relativvärdering                   

  P/E     EV/EBITDA     EV/S     
Bolag 2014E 2015E 2016E 2014E 2015E 2016E 2014E 2015E 2016E 
Actavis 17,0 13,8 12,2 16,0 11,1 10,2 5,4 4,4 4,2 
Anacor NEG NEG NEG NM NM NM 52,7 26,9 11,7 
Apricus NEG NEG NEG NEG NEG NM 5,7 5,7 3,1 
Endo NEG 16,7 7,4 NEG 18,0 7,4 8,8 4,9 3,4 
Meda 10,0 8,2 7,9 10,9 7,0 5,9 2,8 2,1 2,0 
Orexo NEG 16,7 7,4 NEG 18,0 7,4 8,8 4,9 3,4 
Perrigo 20,3 17,9 15,6 16,5 14,9 13,3 5,0 4,7 4,3 

Prestige Brands 19,0 16,2 16,7 11,0 9,0 9,7 3,9 3,4 3,6 
Valeant 14,3 11,8 10,2 14,5 12,7 11,4 6,7 6,2 5,8 
Mean 16,1 14,5 11,1 13,8 12,9 9,3 11,1 7,0 4,6 
Median 17,0 16,2 10,2 14,5 12,7 9,7 5,7 4,9 3,6 
Moberg Pharma (Redeye) 64,9  14,5  10,0 24,2  6,5  4,1  2,0 1,3  0,9 

 

Det mest intressanta bolaget som jämförelseobjekt anser vi Prestige Brands 
utgör. Bolaget är visserligen betydligt större än Moberg Pharma och har en 

längre historik att falla tillbaka på, vilket är en anledning till viss premie. 
Produktportföljen uppfattar vi dock har en mer mogen karaktär. Bolaget 

uppvisar en låg ensiffrig försäljningstillväxt och rörelsemarginal på omkring 

30 procent. Att växa, förbättra lönsamhet och nå kritisk massa är avgörande 
för en större omvärdering. Vi bedömer att Moberg Pharma har dessa förut-

sättningar, vilket gör aktien intressant. 

Scenarioanalys 

Det finns många faktorer som på olika sätt kommer påverka utfallet och det 

är därför relevant att försöka kvantifiera hur aktien kan påverkas av olika 

scenarier som kan tänkas inträffa.  

 

I vårt Base case-scenario räknar vi med en genomsnittlig försäljnings-
tillväxt på 8,5 procent 2015-2021. Under perioden räknar vi med att bolaget 

levererar en EBITDA-marginal på 30 procent, vilket ligger något lägre än 
exempelvis Prestige Brands.  

 

I vårt Bear case-scenario modellerar vi en lägre årstillväxt på 4 procent. I 

det här fallet har vi räknat med en EBITDA-marginal på 15 procent. 
Motiverat värde i vårt Bear case-scenario uppgår till 29 kronor. 

 

Bull case-scenariot räknar vi med en betydligt högre årstillväxt som för 

perioden 2015-21 hamnar 15,0 procent, vilket vi bedömer kan vara nåbart 
genom att genomföra flera mindre produktförvärv likt det senaste med 

Bayer. Den högre tillväxten ger en bättre hävstång och i detta scenario har 

vi räknat med att bolaget överträffar sitt finansiella mål och har en 
EBITDA-marginal på 35 procent. Motiverat värde i vårt Bull case-scenario 

uppgår till 78 kronor. 

 

Aktien handlas i dagsläget strax över vårt Bear case-scenario, vilket 
bekräftar marknadens låga förväntningar på bolaget.  

Bear case-scenariot ger 

ett motiverat värde på 29 

kronor 
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Aktien har repat lite mod 

Efter den starka rapporten har aktien fått lite luft under vingarna och är 

återigen på plus sedan årsskiftet. Handel i aktien har ökat senaste månad-

erna och den genomsnittliga dagsvolymen mätt över de tre senaste 
månaderna har dubblats till cirka 36.000 aktier.  

 

På ägarsidan är Carnegie fonder ny ägare via emissionen med 386 tusen 

aktier och en ägarandel på 2,8 procent. SHB fonder har även ökat sitt 
ägande med 0,7 procentenheter till ett ägande på 5,1 procent. Bland de 

största säljarna finner vi Marie Moberg som sålt 176 tusen aktier och 

minskat till ett ägande på 1,1 procent. Vi konstaterar att Bure inte fortsatt 
sälja aktier, men blivit utspädda via senaste riktade emissionen. Ägandet 

uppgår till 5,8 procent. 

Investeringsidé 

Moberg Pharma har en distributörsplattform för receptfria läkemedel på 

den amerikanska marknaden. Det finns en uttalad strategi att förvärva 

rättigheter till kassaflödespositiva produkter som kan adderas in i platt-
formen och ge hävstång till affären och snabbt få upp och förstärka lön-

samheten. Kerasal Nail/Nalox är bolagets huvudprodukt med en marknads-

ledande position i Norden och USA. Även om fjolårets försäljning hackade i 
Europa ser vi fortsatt betydande potential för produkten, dels genom en 

ökning av marknadsandelarna på marknader där produkten är lanserad, 

dels genom lansering på nya marknader. Främsta risken är ökade 
satsningar från konkurrenter, något som håller tillbaka försäljningen på 

flera av de större europeiska marknaderna, vilket även ställer krav på stora 

marknadsföringssatsningar.

Handelsvolymerna har 

förbättrats 

En amerikansk plattform 

för tillväxt 
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Sammanfattning Redeye Rating 

Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel 

består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en 

betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. 

 

Ratingförändringar i denna rapport: 

Vi har höjt betyget för Lönsamhet 1,5 steg till 1,5 poäng, då bolaget numer 
visar vinst på rullande 12 månadersbasis 

Ledning 8,0p

 

Ledning har bra och relevant erfarenheter och styrelsen är väl 
sammansatt. Kommunikationen med marknaden tycker vi även är bra, 

tydlig och aktiv. Ersättning och incitamentsprogram är väl avvägda. 

Ägarskap 6,0p 

 

Vd har ett betydande ägande i bolaget, vilket vi anser är positivt med 
starka incitament. Det är även bra att det finns institutionella ägare bland 

huvudägarna. Vi skulle dock gärna se att samtliga i styrelsen ägde aktier. 

Tillväxtutsikter 6,0p 

 

Det finns betydande potential för tillväxt i den underliggande marknaden 
för huvudprodukten Kerasal Nail/Nalox. Kerasal Nail har bolaget lyckats 

lyfta till att bli den ledande produkten i USA där man agerar på egen 
hand. 

Lönsamhet 1,5p 

 

Moberg Pharma har på rullande 12 månaders basis nått lönsamhet för 
den löpande verksamheten och 2014 förväntas bli första året med svarta 

siffror exkluderat engångsposter. 

Finansiell styrka 4,0p 

 

Finansiellt är bolaget bra rustat och vi ser inget behov av emissioner för 
att finansiera befintlig löpande verksamhet, utan en sådan kan bli aktuell 

först vid förvärv. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Omsättning 114 157 200 250 299
Summa rörelsekostnader -101 -165 -186 -205 -235
EBITDA 13 -8 14 45 64
     
Avskrivningar materiella tillg 0 0 -1 0 0
Avskrivningar immateriella tillg. 0 -6 -5 -8 -8
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0
EBIT 13 -14 9 37 56
     
Resultatandelar 0 0 0 0 0
Finansnetto 2 -2 0 0 0
Valutakursdifferenser 1 0 0 0 0
Resultat före skatt 15 -16 9 37 56
     
Skatt 21 5 -1 -7 -12
Net earnings 36 -11 9 29 44

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Omsättning 114 157 200 250 299
Sum rörelsekost. -101 -165 -186 -205 -235
Avskrivningar -1 -6 -6 -8 -8
EBIT 13 -14 9 37 56
Skatt på EBIT -3 4 0 -7 -12
NOPLAT 10 -10 8 29 44
Avskrivningar 1 6 6 8 8
Bruttokassaflöde 11 -4 14 38 52
Föränd. i rörelsekap 2 -2 -5 38 -18
Investeringar -157 -32 -20 -3 -4
     
Fritt kassaflöde -145 -37 -11 73 30

 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Soliditet 63% 74% 84% 78% 82%
Skuldsättningsgrad 22% 15% 2% 0% 0%
Nettoskuld -13 3 -47 -131 -173
Sysselsatt kapital 165 204 223 169 170
Kapit. oms. hastighet 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7

Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Försäljningstillväxt 97% 38% 27% 25% 20%
VPA-tillväxt (just) -649% -125% -164% 245% 49%

 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
ROE 0% -6% 4% 10% 14% 
ROCE 10% -6% 3% 13% 17% 
ROIC 359% -6% 4% 13% 26% 
EBITDA-marginal 12% -5% 7% 18% 22% 
EBIT-marginal 11% -9% 4% 15% 19% 
Netto-marginal 31% -7% 4% 12% 15% 

Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
VPA 3,85 -0,96 0,61 2,11 3,14 
VPA just 3,85 -0,96 0,61 2,11 3,14 
Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 
Nettoskuld -1,44 0,24 -3,34 -9,36 -12,42 
Antal aktier 9,30 11,89 13,96 13,96 13,96 

 

Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Enterprise Value 333,5 378,7 400,1 316,1 273,4
P/E 9,7 -33,1 52,5 15,2 10,2
P/S 3,0 2,4 2,2 1,8 1,5
EV/S 2,9 2,4 2,0 1,3 0,9
EV/EBITDA 25,1 -47,6 28,0 7,0 4,3
EV/EBIT 26,5 -26,9 46,0 8,7 4,9
P/BV 1,9 1,9 1,7 1,5 1,3

 

Aktiestruktur % Röster Kapital 
Östersjöstiftelsen 16,1 % 16,1 % 
Bure Equity AB 5,8 % 5,8 % 
Avanza Pension Försäkring 5,5 % 5,5 % 
AHP-Alterna 5,5 % 5,5 % 
SHB fonder 5,1 % 5,1 % 
Grandeur Peak 5,0 % 5,0 % 
Peter Wolpert 4,3 % 4,3 % 
Tredje AP-fonden 3,5 % 3,5 % 
Carnegie Fonder 2,8 % 2,8 % 
Synskadades Riksförbund 1,2 % 1,2 % 

 

Aktien   
Reuterskod  MOB.ST 
Lista  Small cap 
Kurs, SEK  32,0 
Antal aktier, milj  14,0 
Börsvärde, MSEK  446,8 
   
Bolagsledning & styrelse   
VD  Peter Wolpert 
CFO  Anna Ljung 
   
Ordf  Mats Pettersson 
   
Nästkommande rapportdatum   
Q3 report  November 14, 2014 
   
   
   
   
Analytiker  Redeye AB 
Klas Palin  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
klas.palin@redeye.se  114 35 Stockholm 
   
Björn Olander   
bjorn.olander@redeye.se   

 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  
Riskpremie 8,9 % NPV FCF (2013-2015) 93 
Betavärde 1,4 NPV FCF (2016-2022) 336 
Riskfri ränta 1,5 % NPV FCF (2023-) 326 
Räntepremie 0,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 27 
WACC 13,0 % Räntebärande skulder -30 
  Motiverat värde MSEK 751 
Antaganden 2015-2021   
Genomsn. förs. tillv. 8,5 % Motiverat värde per aktie, SEK 53,8 
EBIT-marginal 28,5 % Börskurs, SEK 32,0 

 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Tillgångar      
Omsättningstillgångr      
Kassa och bank  53 27 52 131 173 
Kundfordringar 31 20 36 35 39 
Lager 10 7 9 11 12 
Andra fordringar 7 5 0 0 0 
Summa omsättn. 101 59 97 176 224 
Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 1 1 1 2 4 
Finansiella anl.tillg. 0 0 0 0 0 
Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 
Goodwill 70 70 70 70 70 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 
Övr. immater. tillg. 86 111 126 119 114 
Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 
Summa anlägg. 157 183 197 192 188 
Uppsk. skatteford. 22 29 29 18 5 
      
Summa tillgångar 281 272 323 386 417 
      
Skulder      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 29 38 46 85 72 
Kortfristiga skulder 12 13 2 0 0 
Övriga kortfristiga skulder 19 0 0 0 0 
Summa kort. skuld 60 52 48 85 72 
Räntebr. skulder 28 17 3 0 0 
L. icke ränteb.skulder 14 2 2 2 2 
Konvertibler 0 0 0 0 0 
Summa skulder 103 70 53 87 74 
Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 
Avsättningar 0 0 0 0 0 
Eget kapital 178 202 270 299 343 
Minoritet 0 0 0 0 0 
Minoritet & E. Kap. 178 202 270 299 343 
      
Summa skulder och E. Kap. 281 272 323 386 417 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån 1,9 % Omsättning 32,2 % 
3 mån -10,1 % Rörelseresultat, just -16,81 % 
12 mån -12,6 % V/A, just -60,2 % 
Årets Början 1,3 % EK 23,1 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 

 

  

 

 
Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 

 

  

 

 
Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

Klas Palin äger aktier i bolaget: Nej 
Björn Olander äger aktier i bolaget: Nej 
 
Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit 
ersättning från bolaget i samband med detta. 

 Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt 
läkemedelsbolag med direktförsäljning genom egen 
försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 
35 länder. Bolagets produktportfölj inkluderar utvärtes produkter för 
behandling av hudåkommor och smärta under varumärkena Kerasal®, 
Jointflex®, Kerasal Nail™ and Kaprolac®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på 
många marknader) är det ledande preparatet för behandling av 
nagelsjukdomar i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och 
inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus 
på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma 
har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: 
MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange 
Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information. 
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DISCLAIMER 

Viktig information 

Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på 
sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, 
investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår 
kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. 

Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende 
finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende 
finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel 
med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende 
finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). 

Ansvarsbegränsning 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på 
källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen 
baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat 
kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett 
investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett 
investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet 
av analysen. 

Potentiella intressekonflikter 

Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa 
analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: 

• För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende 
investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument 
för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. 

• En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är 
direkt kopplad till sådan verksamhet. 

• Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett 
emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer 
att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand 
överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. 

Angående Redeyes analysbevakning 

Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen 
anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller 
händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. 

Rating/Rekommendationsstruktur 

Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och 
ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess 
möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för 
teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. 

Redeye Rating (2014-06-10) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt- 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p - 10,0p 22 28 11 4 16 
3,5p - 7,0p 43 32 54 30 26 
0,0p - 3,0p 1 6 1 32 24 
Antal bolag 66 66 66 66 66 

 

*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. 

Mångfaldigande och spridning 

Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare 
eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 

 

Copyright Redeye AB. 


